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Geheimhoudingsverklaring 
 
 
 
 
Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie CIOT (en daarmee ook haar 
informatiesysteem) bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geclassificeerd als 
Staatsgeheim / Geheim. 
De onderstaande geheimhoudingsverplichtingen zijn overgenomen uit de SLA, die tussen de 
aanbieder en het CIOT (in de zin van de Telecommunicatiewet) wordt afgesloten. 
Totdat de SLA is ondertekend door aanbieder en CIOT geldt deze geheimhoudingsverklaring 
tussen partijen, naast de reeds bestaande eventuele wettelijke verplichtingen tot 
geheimhouding. 
Mocht de SLA door een aanbieder of CIOT niet worden ondertekend, dan blijft deze 
geheimhoudingsverklaring geldig tot drie jaren na ondertekening van deze 
geheimhoudingsverklaring of (indien deze periode langer duurt) zolang enige wettelijke 
bepaling een partij tot geheimhouding dwingt. 
 
 
 
Geheimhoudingsplicht aanbieder 
In deze verklaring wordt met informatie bedoeld: alle informatie over de opbouw en werking 
van het CIOT-informatiesysteem en alle informatie afkomstig van het CIOT omtrent haar 
werkwijze en bedrijfsvoering en de werkwijze en het gebruik van bevragers waarvan de 
aanbieder kennis neemt, welke informatie niet openbaar is. 
De aanbieder zal: 
a. geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie waarvan hij kennis heeft 

genomen en nog zal nemen en deze informatie slechts zodanig ter kennis laten komen aan 
diegenen binnen haar organisatie die daarover uit hoofde van hun werkzaamheden 
noodzakelijkerwijs dienen te beschikken; 

b. alle hem adviserende of voor hem werkende personen en organisaties aan wie informatie 
moet worden verstrekt in het kader van voor hem uit te voeren werkzaamheden 
contractueel binden aan geheimhouding op gelijke wijze zoals hier bepaald; 

c. ook overigens zodanige maatregelen treffen dat de informatie het vertrouwelijke of 
geheime karakter blijft behouden en niet ter kennis komt van derden tenzij een wettelijke 
verplichting de aanbieder tot bekendmaking noodzaakt; 

d. geheimhouding ten aanzien van de informatie betrachten tot een periode van drie jaren na 
het ondertekenen van deze geheimhoudingsverklaring of (indien deze periode langer 
duurt) zolang enige wettelijke bepaling hem tot geheimhouding dwingt. 

 
 
 
Geheimhoudings- / beveiligingsverplichtingen CIOT 
Het CIOT zal: 
a. geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie waarvan zij kennis heeft 

genomen en nog zal nemen en deze informatie slechts zodanig ter kennis laten komen aan 
diegenen binnen haar organisatie die daarover uit hoofde van hun werkzaamheden 
noodzakelijkerwijs dienen te beschikken; 

b. ten aanzien van al haar medewerkers en alle derden die werkzaamheden uitvoeren voor 
het CIOT een verklaring van geen bezwaar laten verstrekken door de AIVD in categorie A 
dan wel in categorie B, afhankelijk van hun functie en werkzaamheden; 



 2 

c. al haar medewerkers, ook derden die werkzaamheden uitvoeren voor het CIOT, een 
geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. Onder de geheimhoudingsverklaring vallen 
ook de gegevens zoals verstrekt door de aanbieder; 

d. ook overigens zodanige maatregelen treffen dat de informatie het vertrouwelijke of 
geheime karakter blijft behouden en niet ter kennis komt van derden tenzij een wettelijke 
verplichting het CIOT tot bekendmaking noodzaakt; 

e. geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie tot een periode van drie jaren na 
het ondertekenen van deze geheimhoudingsverklaring of (indien deze periode langer 
duurt) zolang enige wettelijke bepaling haar tot geheimhouding dwingt. 
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